Vaše nejlepší brána k poznání

Vídeň v době adventu
Pojeďte s námi o adventu - v době předvánočního rozjímání do Vídně – evropské metropole na Dunaji založené
Římany, někdejšího sídla císařského dvora, města valčíků, kde jakoby se zastavil čas. Nechte se zlákat vůní dobrot a
punče na vánočním trhu před velkolepou vídeňskou radnicí a zámkem Schönbrunn, nadýchejte se neopakovatelné
atmosféry blížících se Vánoc…

Termín 17. 12. 2014
Cena : 450,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem (vybaveným WC, videem či DVD, možné občerstvení teplými a
chlazenými nápoji), připojištění léčebných výloh v zahraničí, služby průvodce
Odjezd: 7. 30 hod. od budovy školy
Návrat: 21.00 hod. tamtéž

Program:
 SCHÖNBRUNN - letní rezidence císařů – možnost návštěvy zámku + návštěva parku + vánočního
trhu na nádvoří zámku
 NÁVŠTĚVA AQUA TERRA ZOO VÍDEŇ - HAUS DES MEERES - zde na ploše více jak
4000m2 se představuje 10.000 zvířat vodních, tropických a terarijních , ze střechy areálu je úžasný
pohled na Vídeň
 Procházka areálem Hofburku – císařského hradu, Graben – Příkopy – luxusní nákupní třída v centru
Vídně, Korutanská třída
 Chrám sv. Štěpána – gotický skvost, duše města a symbol jednoty rakouských spolkových zemí
 ODPOLEDNÍ ZASTÁVKA NA VÁNOČNÍM TRHU PŘED VÍDEŇSKOU RADNICÍ
Na vstupy doporučujeme žákům kapesné ve výši 6,5 €( Haus des Meeres), Zámek Schönbrunn pro žáky do 16
let věku 6€, dospělí 11,50€. Kapesné v eurech dle uvážení a možností rodičů.
Každé dítě, student i dospělý musí mít svůj vlastní cestovní pas či platný občanský průkaz se strojově čitelnou
zónou. Minimální platnost cestovního pasu jsou 3 měsíce
Připravila: Cestovní kancelář - PORTA OPTIMA,IČ 68117434, www.portaoptima.com

Uzávěrka přihlášek : 17.10. 2014. S přihláškou se hradí plná výše ceny exkurze.
Storno podmínky: do 31. 10. 2014 bez poplatku, od 1. 11. 2014 poplatek ve výši 40 % ceny, od 18.11.2014 poplatek ve výši 100%ceny. Storno
poplatek se neplatí, pokud účastník za sebe zajistí náhradníka

------------------------------------------------------------------------zde oddělte-----------------------------------------------------------------Závazně přihlašuji na exkurzi „ Vídeň v době adventu“ dne 17. 12. 2014
Dítě /student/dospělý………..…….…………………….…………………………………………………………………………………………
(Jméno, příjmení, adresa, rodné číslo- nutné uvést kvůli pojištění, č.tel. )
Mám zájem o rezervaci vstupenky do zámku Schönbrunn:..........................................................................................
Datum: ……………………………
Byl(a) jsem seznámen(a) se stornovacími podmínkami.

Podpis: ……………………………………….
(dospělý, popř.zákonný zástupce dítěte)

